
7 www.alomanaa.net

Thusday - 26 Feb 2020 - No: 1103 الثالثاء - ٢٥ فرباير ٢0٢0 - املوافق ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤١ هـ

تقرير

»األمناء« قسم التقارير:
 

حصلت »األمناء« عىل رســالة فريق 
الخــراء املعني باليمــن املؤرخة يف 27 
2020م، واملوّجهة  كانون الثاين/ينايــر 

إىل رئيس مجلس األمن.
وقــال فريق الخراء املعنــي باليمن، 
يف مطلع رســالتهم املمهورة باسم كل 
 – غوناراتني  روانتيكا  )داكشــيني  من: 
املنســقة فريق الخراء املعنــي باليمن، 
وأحمد حميش – خبري، وهرني تومسون 
– خبري، وماري - لويز توغاس – خبرية، 

ووولف - كريستيان بايس – خبري(: 
الخراء  فريــق  أعضــاء  »يتــرف 
التقرير  بأن يحيلــوا طيه  باليمن  املعني 
النهايئ للفريق، الــذي أُعد وفقا للفقرة 
6 من القــرار 2456 )2019(.. وقد ُقدم 
التقرير إىل لجنة مجلس األمن املنشــأة 
 27 2140 )2014( يف  عمــا بالقــرار 
2019، ونظرت  األول/ ديســمر  كانون 
فيه اللجنة يف 10 كانــون الثاين/يناير 

2020م، وسنكون ممتنني لو تفضلتم 
بإطــاع أعضاء مجلــس األمن عىل 
وإصدارهام  والتقرير  الرســالة  هذه 
بوصفهام وثيقة من وثائق املجلس«.

املعنونة  وأضــاف، يف رســالته 
الخراء  لفريق  النهــايئ  بـ)التقرير 
املعني باليمــن(: “بعد مرور أكرث من 
خمس ســنوات عىل اندالع النزاع، ال 
يف  مستمرة  اإلنســانية  األزمة  تزال 
اليمن. ويشــهد البلــد نزاعات كثرية 
ترتابــط فيام بينهــا ومل يعد ممكنا 
الفصل بينها بتقسيم واضح مييز بني 
والداخلية  الخارجية  الفاعلة  الجهات 
واألحــداث. وطوال عــام 2019، مل 
اليمن  وحكومــة  الحوثيون  يحــرز 
ســوى تقدم ضئيل نحو التوصل إىل 

انتصار  تحقيق  أو  سياســية  تسوية 
 ،2018 عام  غرار  عسكري حاسم. وعىل 
ظلت األطــراف املتحاربة متارس الحرب 
اســتخدام  يف:  املتمثلــة  االقتصاديــة 

املالية  العراقيــل االقتصاديــة واألدوات 
كأســلحة للحيلولة دون وصول األموال 
املواد إىل املعارضني. ويعد الرتبح من  أو 

النزاع أمرا مستحكام«.
وتابع: »يشري اســتمرار االشتباكات 
عىل حدود أبني وشبوة ومحدودية التقدم 
املحرز يف تنفيذ اتفــاق الرياض إىل أن 
الوضــع يف الجنوب ال يــزال متقلبا... 
توطيد  الحوثيون  واصل  الشــامل،  ويف 
ســيطرتهم السياســية والعسكرية، ال 
االستخباراتية  أجهزتهم  خال  من  سيام 
املنترة، التي تشمل جهاز األمن الوقايئ 
ومكتبــا جديدا لألمن واالســتخبارات. 
ورشعت قــوات الحوثيني أيضا يف قمع 
وحــي للمعارضة القبليــة واملعارضة 
السياسية. وكشــف فريق الخراء املعني 
باليمن شــبكة حوثية تشــارك يف قمع 
بطرق  الحوثيني،  يعارضن  الايئ  النساء 
منها اســتخدام العنف الجنيس، ويرأس 
هذه الشــبكة مدير إدارة البحث الجنايئ 

يف صنعاء، سلطان زابن«.
واستطرد: »وخال معظم عام 2019، 

استمرت قوات الحوثيني يف شن الهجامت 
الجوية عىل اململكة العربية الســعودية 
منظومــات  إىل  فإضافــة  وكثفتهــا. 

األســلحة املعروفة ســابقا، استخدمت 
نوعــا جديدا من الطائرات املســرية من 
دون طيار من طراز دلتا ومنوذجا جديدا 
للقذيفة االنسيابية للهجوم الري. وحقق 
الفريق يف الهجوم البارز الذي شــن يف 
14 أيلول/ســبتمر 2019 عىل منشأتني 
تابعتــني لركة أرامكو الســعودية يف 
بقيــق وُخَريص، ويســتنتج الفريق أنه 
عىل الرغم من االدعــاءات بالعكس، من 
غــري املحتمل أن تكون قــوات الحوثيني 
مســؤولة عن الهجوم، إذ إن املدى املقدر 
ال يسمح  املستخدمة  األسلحة  ملنظومات 
بعملية إطاق من أراٍض خاضعة لسيطرة 
الحوثيــني. غري أن عددا مــن الهجامت 
األخرى عىل اململكة العربية الســعودية 
ميكن أن تنســب بــا شــك إىل قوات 
الحوثيني.. ويف أعقاب الهجوم الذي وقع 
يف أيلول/سبتمر، قدم الحوثيون عرضا 
علنيــا لوقف إطاق النــار. وتم االمتثال 
لوقف إطــاق النار عىل نطاق واســع. 
فاململكة العربية الســعودية والحوثيون 
يفيدان علنــا اآلن بأنهام يقومان بإجراء 

نفســه  الوقت  مناقشــات، وخفت يف 
عمليات قوات الحوثيني إلطاق الطائرات 
املسرية ذات املدى األطول وشن الهجامت 

الصاروخيــة عــىل اململكــة العربيــة 
السعودية«.

وقــال: »وفيام يتعلــق باالنتهاكات 
األهداف،  املحدد  األسلحة  املحتملة لحظر 
ياحظ الفريق اتجاهني رئيسيني: االتجاه 
األول هــو نقل األجــزاء املتاحة تجاريا، 
دون  من  املسرية  الطائرات  محركات  مثل 
طيار )الطائرات املســرية(، واملشــغات 
املعززة، واإللكرتونيــات، التي تصدر من 
البلدان الصناعية عن طريق شــبكة من 
الخاضعة  اليمن  مناطق  إىل  الوســطاء 
لسيطرة الحوثيني، حيث يتم إدماجها يف 
الطائرات املسرية املجمعة محليا واألجهزة 
املنقولة بحرا.  الصنــع  اليدوية  املتفجرة 
قوات  تلقي  استمرار  هو  الثاين  واالتجاه 
الحوثيني للدعم العسكري يف شكل بنادق 
هجوميــة، وقاذفات قنابــل صاروخية 
)آر يب جي(، وقذائــف موجهة مضادة 
انســيابية  للدبابات، ومنظومات قذائف 
أكرث تطــورا. وبعض تلك األســلحة لها 
مصنوعة  ألسلحة  مامثلة  تقنية  خواص 
يف جمهورية إيران اإلســامية. ويبدو 
لكل من  الرئيسية  التهريب  أن طريق 
القطع التجارية واألســلحة متتد برا 
من ُعامن والســاحل الجنويب لليمن 
عــر األرايض التي تســيطر عليها 
حكومــة اليمن لتصــل إىل صنعاء. 
وتشــري عملية الحجز البارزة ملركب 
رشاعي يحمل قذائف موجهة مضادة 
للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى يف 
25 ترين الثاين/نوفمر 2019 يف 
بحر العرب إىل أنه، عىل غرار السنوات 
السابقة، ال يزال النقل البحري يؤدي 
دورا يف االنتهــاكات املحتملة لحظر 

األسلحة املحدد األهداف«.
ســيادة  انعدام  »ويتيح  وأضاف: 
اإلثراء  اليمن  والرقابــة يف  القانون 
من  صغــري  لعــدد  املــروع  غري 
املقاولــني االنتهازيــني، الذين يشــغل 
املؤسسات  يف  رسمية  مناصب  بعضهم 
العامة. ويف هذا الســياق، ويف ظل عدم 

وجود أي مســاءلة، فإن الرثوة الوطنية 
الخارجية تتعرض بشكل متزايد  واملعونة 
إما للتحويل أو للضياع بسبب املامرسات 
الفاسدة للمســؤولني يف حكومة اليمن 
واملســؤولني الحوثيني. ويف إطار أدوات 
الحرب االقتصادية، اســتحدثت األطراف 
عراقيــل ملنع متويل اســترياد الســلع 
وتســببت يف حاالت تأخري للسفن التي 

تنقلها إىل اليمن«.
مؤرشات  الفريــق  »ووجــد  وتابع: 
تدل عىل اإلثراء غــري املروع من خال 
تاعب البنــك املركــزي اليمني يف عدن 
الفريق  والحظ  األجنبي.  الرصف  بأسعار 
أن الحوثيني تورطــوا يف حاالت انتهاك 
لتدابري تجميد األصول بسامحهم بتحويل 
أصول مجمدة وأموال عامة باســتخدام 
عقود مــزورة لصالح أفــراد يترصفون 
باسم عبد امللك الحويث )YEi.004( وكان 
لصالح مســفر الشاعر، وهو لواء حويث 
مسؤول عن اللوجســتيات، دور أسايس 
أيضا يف تحويــل األموال التي يتم نزعها 
معارضني  مــن  قانونية  غــري  بطريقة 

للحوثيني«.
انتهاكات  واســتطرد: »وما برحــت 
والقانون  اإلنســاين  الــدويل  القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان ترتكب عىل نطاق 
واسع من جانب جميع األطراف يف اليمن 
دون عقاب. ويســتمر تعــرض املدنيني 
والبنى التحتيــة املدنية ألثر جائر نتيجة 
االســتخدام  عىل  الحوثيني  قوات  إقدام 
فيها  مبا  املتفجرة،  للذخائر  العشــوايئ 
األلغــام األرضيــة. وتســتمر عمليات 
وحاالت  التعسفية،  واالحتجاز  االعتقال 
االختفاء القرسي، وحاالت سوء املعاملة، 
الحكومة  جانب  من  املحتجزين  وتعذيب 
الرعيــة باليمن، والحوثيــني.. وتزداد 
الحوثيني  الخاضعة لسيطرة  املناطق  يف 
املوجهة ضد  العنــف  وأعامل  التهديدات 
وفضا  اإلنســاين،  املجال  يف  العاملني 
عن وضع العقبــات اإلدارية أمام إيصال 

املساعدات«.

�صبكة حوثية ت�صارك يف قمع الن�صاء املعار�صات ب�صنعاء

ممار�صات فا�صدة مل�صوؤولني بال�صرعية وللحوثيني لنهب امل�صاعدات اخلارجية

»األمناء« تنشر نص رسالة فريق اخلبراء املعني باليمن املوجهة إلى رئيس مجلس األمن )احللقة األولى(:

احلوثيون يتلقون دعًما عسكرًيا بأسلحة مصنوعة يف إيران
الطريق الرئيسي لتهريب األسلحة للحوثي متتد بًرا من ُعمان والساحل اجلنوبي إلى صنعاء


